
 

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Fra Hjemsted Banke går den gamle markvej til markmandshuset. Denne vej 

kaldes ”Den svorne vej” på grund af sin historie. Det fortælles, at bønderne i 

Skærbæk og i Misthusum var blevet uenige om, hvem der ejede vejen. Da 

parterne skulle aflægge ed på ejerskabet til vejen, fyldte bønderne fra 

Misthusum jord fra deres egne marker i deres støvler og svor, at den jord, de 

stod på, var deres. Alle de bønder, der svor falsk, døde på voldsomme måder 

og blev kun reddet fra helvede ved en from piges mellemkomst. 

Denne fortælling er skrevet af Ingrid Lauridsen og flankerede fotoet ovenfor på 
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vores instagram. Et foto som Naturpark Amager syntes var som taget ud af 

deres park - så de fik lov at dele Torbens foto på deres side.  

 

Fotodelingen med Naturpark Amager er et sjovt eksempel på samarbejde. 

Samarbejde præger hverdagen i nationalparken, og denne uges nyhedsmail 

handler om alt det, vi opnår på grund af netop samarbejde. Med ønsket om 

rigtig god læselyst og ønsket om godt samarbejde - de bedste hilsner fra 

sekretariatet.  

 

 

Rømøs rugende fugle får ro 
Rævene på Rømø er, som ræve alle andre steder, sultne. De går gerne efter 

sommerhusområderne, hvor de tømmer skraldespande for madrester. Men på 

denne tid af året er der ikke meget madaffald at snuse op ved sommerhusene. 

Så derfor søger rævene mod strandene, hvor blandt andet terner og 

præstekraver netop nu har æg og snart unger. Rævene kan i løbet af ingen tid 

støvsuge et yngleområde for æg, men også mennesker kan forstyrre de 
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strandrugende fugle, så der er mange udfordringer forbundet med 

familieforøgelsen på stranden netop nu.  

 

I sidste uge blev der dog sat aktivt ind af Naturstyrelsen, Nationalpark 

Vadehavet og en række frivillige for, at de strandrugende fugle på Rømø kan få 

ro til at ruge og passe deres unger. Et areal på 19 hektar blev markeret som 

yngleområde, og inden i det, blev der sat et strømførende hegn op omkring et 

1,5 hektar stort område, så fuglene får en chance for at få deres unger på 

vingerne. Når de er på vingerne, tages hegnet ned igen, så mennesker og dyr 

atter kan bevæge sig frit i området.   

 

 

Du kan stadig nå det 
Nationalpark Vadehavet har 10-års fødselsdag 16. oktober, og det vil vi gerne 

fejre med så mange som muligt og i alle fire vadehavskommuner. Derfor 

ønsker vi at give støtte til ikke-kommercielle arrangementer, som afholdes i 

anledning af Nationalpark Vadehavets 10-års fejring.   
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Har du eller dit lokalsamfund lyst til at holde et arrangement eller lave en 

fejringsrelateret aktivitet? Så er de eneste krav, at arrangementet skal have 

relation til Nationalpark Vadehavets 10-års dag, og at det, som udgangspunkt, 

afholdes i uge 42. Der er i alt afsat 25.000 kr. for hver af 

vadehavskommunerne (i alt 100.000 kr.), som uddeles efter vurdering af 

ansøgningerne. Du kan læse mere om hvordan du søger på vores hjemmeside. 

 

 

Vi du med ud og finde marsvin? 
Nogle siger, at der ikke er marsvin i Vadehavet – men det ved vi, at der er. Vil 

du være med til at kortlægge marsvinene i Vadehavet? Så læs mere her og 

download app’en, hvormed du kan hjælpe os med at registrere hvor 

marsvinene er i Vadehavet. 

  

Nationalpark Vadehavet vil gerne udbrede kendskabet til marsvinene, og hvor 

de findes. Derfor udvider vi nu “Fyn finder marsvin”, som er et såkaldt citizen 
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science-projekt, Syddansk Universitet driver i samarbejde med Fjord&Bælt, 

Nationalpark Vadehavet og DRP4. Ved hjælp af app'en: Marine Tracker, 

indsamles data om marsvinets færden i de danske farvande. Du kan finde QR 

koder til app'en på vores facebookside. 

  

Foreløbige resultater fra 2019 viser, at et flertal af marsvinene findes i 

farvandene omkring Fyn, og at de fleste fødsler sker i juni. I 2020 udvides 

projektet, og forskere håber på at få flere data om Danmarks eneste 

almindelige hval. Måske sammen med dig?  

 

 

Verdensarven sender live fra Vadehavet 
I næste uge går vi "live" på Facebook, når formidlere fra Vadehavets 

FormidlerForum sejler ud med mandskab fra nationalparkskibet og et filmhold. 

Sejladsen med "Vadehavet" tager dig med ud og se på sæler torsdag den 18. 

juni, og søndag den 21. juni bliver skibet lagt på vaden, og så kan du komme 

med ud og gå en tur på havets bund. Så det gælder om at sidde klar og se med 
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på Facebook både torsdag og søndag. Fortvivl dog ikke, hvis du ikke når at se 

det live. Udsendelsen kan sagtens ses efterfølgende på vores Facebook-side.  

Live-sendingerne er planlagt til: 

Torsdag 18. juni kl. 14-14.30 

Søndag 21. juni kl. 10-10.30 

 

Der live-streames ikke kun fra Nationalpark Vadehavet. Også de to andre 

syddanske Verdensarvssteder, Christiansfeld og Kongernes Jelling, er med. 

Første sending bliver onsdag 17. juni kl. 16.30-17 fra Kongernes Jelling, hvorfra 

der også sendes lørdag 20.juni kl. 11-11.30. Fra Christiansfeld sendes fredag 

19. juni og mandag 22. juni, begge dage kl. 17-17.30. Så husk at se med i 

næste uge!  

 

 

Fælles profilering af nationalparkerne 
Nationalpark Vadehavet er gået sammen med de fire øvrige danske 

nationalparker om en profilering i Berlingskes særlige Livsstil-magasin. Der er 
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tale om et ret eksklusivt magasin, som 3. juni blev sendt i fuldt oplag sammen 

med selve avisen til alle Berlingskes læsere, som primært kommer fra 

København og Sjælland.  

Nationalparkerne udgør et 12-siders tema i en særudgave af ’Livsstil’, der med 

undertitlen ’Sommerliv’ sætter fokus på sommer i Danmark.  

Baggrunden for initiativet er et ønske om at bakke op om de aktører inden for 

turistbranchen m.v., som kæmper med de negative konsekvenser af corona-

nedlukning.  

Læs mere om initiativet på hjemmesiden. 

 

 

En Falch indtog Tøndermarsken 
Mandag aften markerer Danmarks Radio 100-årsdagen for Genforeningen med 

en direkte udsendelse på DR1 fyldt med interviews og musik fra scenen i 

Dybbøl i Sønderjylland. Man kan blandt andre møde Jacob Dinesen, Per Vers, 

Bodil Jørgensen,  Sønderjysk Pigekor og statsminister Mette Frederiksen. 
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Michael Falch medvirker også med sit 80'er-hit 'I et land uden høje bjerge', dog 

ikke live. DR bad Nationalpark Vadehavet hjælpe med at finde et passende 

sted til indspilningen, og vi var ikke i tvivl om, at det skulle være i hjertet af 

Tøndermarsken - og dermed også i Nationalpark Vadehavet. Dels harmonerer 

stedet (i øvrigt det gamle dige fra 1692 mellem Gammel Frederikskog og Ny 

Frederikskog) perfekt med sangen, og dels passer det med, at Michael Falch i 

sine ungdomsår boede i Tønder. 

På billedet her ses 'Falchen' under optagelserne sammen med guitaristen Lars 

Skjærbæk og cellisten Live Johansson. 

I øvrigt medvirker også Dronning Margrethe i udsendelsen fra Dybbøl, hvor 

majestæten fortæller om sit forhold til egnen, og om da Danmark fik 

Sønderjylland tilbage for præcis 100 år siden. 

Så der er mange gode grunde til at se med på mandag på DR1 kl. 20-21.  

 

 

Nationalparkpartnere arbejder sammen 
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Partnerskabet i nationalparken både vokser og bliver stærkere dag for dag. Der 

er hele tiden nye tiltag fra partnernes side, hvor de arbejder sammen og 

henviser til hinanden. I den kommende weekend er to partnere gået sammen 

om endnu et spændende tiltag. 

 

Ved Vester Vedsted ligger der tre bunkere, som i mange år har været dækket 

af jord, grene og buske. Men Ingvardt Jensen fra VVEVENT har gravet de tre 

tyske bunkere fra Anden Verdenskrig frem og har gjort dem tilgængelige for 

både overnatning og udstillinger. Og netop en udstilling er, hvad Ingvardt 

Jensen arrangerer sammen med en helt ny partner, kunstmaleren Lars 

Bollerslev, når de i weekenden udstiller sammen med billedhuggeren Anders 

Friis.  

 

 

Esbjerg Golfklub 
PORTRÆT AF EN PARTNER #23   
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Esbjerg Golfklub ønsker Nationalpark Vadehavet tillykke med 10-års 

fødselsdagen 16. oktober 2020 

I Esbjerg Golfklub nyder vi hver dag vores helt unikke placering i Nationalpark 

Vadehavet. 

Esbjerg Golfklub er grundlagt i 1921 og dermed den tredje ældste golfklub i 

Danmark. Klubben råder over to fantastiske baner: Den anerkendte Marbæk 

bane, der i 2019, af World Golf Award, blev kåret som Danmarks bedste 

golfbane bl.a. fordi, den er omkranset af fantastisk natur, samt den nyere 

Myrtue bane. Begge baner er udfordrende, uanset niveau, og byder på 

naturskønne omgivelser samt værdifulde golfoplevelser for alle. 

Esbjerg Golfklub tilbyder aktiviteter til golfspillere på alle niveauer og i alle 

aldre, og udfordrer også gerne ikke-golfspillere, der er nysgerrige på, hvad 

sporten kan indeholde. 
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Esbjerg Kommunes Biblioteker 
PORTRÆT AF EN PARTNER #24 

Vi ønsker Nationalpark Vadehavet tillykke med deres 10-års fødselsdag d. 16. 

oktober! 

Vadehavet er en del af vores identitet – småbørnsrummet på Hovedbiblioteket 

hedder endda ”Vaden”. Hvert år arbejder vi sammen med en række 

daginstitutioner, skoler og selvfølgelig institutioner under Nationalpark 

Vadehavet. Fx når vi kommer ud i landet med Den lille bogbus. 

Esbjerg Kommunes Biblioteker er glade for at kunne være med til at styrke leg og 

læring i kulturen og naturen.  

 

 

Vidste du at: 

 bogen “Søfartshistorier. Danmarkshistorien til søs” netop er udkommet? 

 du kan finde gode opgaver om fødekæder i Vadehavet, blandt andet om 

ræve, på Mit Vadehav? 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=369b05cc20&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=2315c8b827&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=199276afca&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=c671101f0d&e=eac2fff242


 

 Vidste du, at du kan komme på gratis Mit Vadehav kursus som pædagog 

eller lærer? Læs mere her: 

Har du lyst til at blive klogere på, hvordan du formidler Vadehavets natur, kultur 

og verdensarv i børnehøjde? 

Så kan du nu tilmelde dig et af årets gratis Mit Vadehav kurser for 

børnehavepædagoger og lærere. På kurset vil du både få en indgående 

introduktion til den nye udgave af hjemmesiden Mit Vadehav (går i luften i 

slutningen af juni) og inspiration til aktiviteter ved vaden, når vi sammen drager 

ud med en kyndig naturvejleder. 

Se mere om tid, sted, indhold og tilmelding på Mit Vadehavs hjemmeside under 

fanen Ta’ på kursus. 

   

 

 

Fotos: Den svorne vej: Torben Hestehave; Terne: Tandrup Naturfilm; Fanøpiger: Wasabi Film; Marsvin: 

Wikipedia; Nationalparkskibet: Steffen Steffensen; Michael Falch: Jens L. Hansen; Udstilling: VVEVENT 

og Lars Bollerslev; Golfspiller: Esbjerg Golfklub; Malende børn: Esbjerg Kommunes Biblioteker; Vidste du 

at: Mit Vadehav   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish. 

Mangler du et login, så kontakt os.  

 

Besøg Nationalpark Vadehavets nyhedsarkiv  
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